
Bakgrunn 
Høsten 2017 hentet Arkiv i Nordland det omfangsrike arkivet etter Sulitjelma gruber i 

Sulitjelma, Fauske. Selskapet representerte på sitt mest omfangsrike Norges nest største 

arbeidsgiver med 1750 ansatte i 1913. Fra  starten i 1891 frem til 1933 var selskapet svenskeid 

og gikk under navnet Sulitelma Aktibebolags Gruber. Hovedkontoret lå i denne perioden i 

Helsingborg, som medfører at viktige arkivserier som styreprotokoller og lignende ikke er en 

del av arkivet fra Sulitjelma. Kopibøkene blir derfor sammenhengen svært viktige, da disse 

inneholder dag til dag kontakt mellom den stedlige ledelse i Sulitjelma og Helsingborg. 

 

Kopibøkene består av tynt gjennomslagspapir og tilstanden er dårlig. Papiret er i ferd med å 

smuldre opp og skriften holder på å forsvinne. Det er derfor viktig å få materialet digitalisert før 

det er for sent, både for å bevare innholdet og for å gjøre det tilgjengelig for publikum. 

 

Arkiv i Nordland søkte høsten 2017 om midler fra utviklingsmidler for arkivsektoren til ordning, 

muggfjerning, digitalisering og tilgjengeliggjøring av kopibøkene fra «svenskeperioden» 1891-

1833. Det ble søkt om 300 000,- og 150 000,- ble tildelt prosjektet.  

 

Gjennomføring 

Første del av prosjektet besto av å gjennomgå og ordne bøkene i respektive serier, samt 

registrering i Asta. Dette ble publisert på Arkivportalen og materialet ble dermed umiddelbart 

søkbart for publikum. Muggproblemet var ikke så ille som først antatt, og mesteparten av 

materialet kunne etter hvert friskmeldes.  

 

Arkivseriene består av totalt 148 kopibøker, hvor 84 av disse inneholder direkte 

korrespondanse mellom Sulitjelma og hovedkontoret i Helsingborg. Det er derfor disse 84 

protokollene som i første omgang er omfattet av prosjektet, men på sikt vil samtlige av de 148 

kopibøkene bli digitalisert. Hver kopibok har i gjennomsnitt ca. 2000 sider. 

 

Andre del av prosjektet var selve digitaliseringen. Skanningen ble gjort på en manuell v-

skanner da bøkenes utforming og tilstand ikke tillater bruk av vår automatiske bokskanner. 

Denne maskinen bruker vakuum til å bla og siden papiret er så tynt, løftes flere sider om 

gangen. I tillegg er det stor fare for at det svært sårbare papiret skades i en slik automatisk 

prosess.  

 

Underveis oppdaget vi også  at den tynne papirtypen fører til gjennomslag mellom sidene. For 

å bøte på dette har vi vært nødt å legge mellomleggspapir bak hver side før skanning for å 

oppnå tilfredsstillende kvalitet. Dette har medført at arbeidet har tatt vesentlig lengre tid enn 



forespeilet i fremdriftsplanen. Per dags dato har vi skannet 43 protokoller, eller cirka 85 000 

sider. Dette representerer altså drøyt halvparten av kopibøkene fra «svenskeperioden».  

 

Oppsummering 

På grunn av manglende erfaringstall fra digitalisering av tilsvarende materiale fra tidligere, har 

dermed de skisserte tidsrammene til prosjektet blitt overskredet. Spesielt har bruken av 

mellomlegg forsinket prosessen i vesentlig grad. I tillegg manglet vi i en firemånedersperiode 

personell til å bemanne skanneren, som ytterligere forsinket framgangen.  

 

Siden prosjektet kun mottok halvparten av de omsøkte midlene, anser vi det for ferdigstilt 

innenfor de gitte rammene. Vi vil imidlertid fortsette digitaliseringen av materialet i høst for 

egen kostnad og regner med å være helt i mål før året er omme.  

 

Det digitaliserte materialet er nå søkbart på Arkivportalen og tilgjengelig for publikum på 

forespørsel. Forhåpentligvis kan det etter hvert gjøres direkte tilgjengelig på nett via 

Arkivverkets nye web-portal eller lignende. 

 

Regnskap 

Inntekter Budsjett Regnskap 

Egne midler 300 000 150 000 
Tilskudd fra Arkivverket  300 000 150 000 
Sum inntekter 600 000 300 000 

 
Utgifter Budsjett Regnskap 
Lønn og sosiale kostnader 580 000 289 000 
Rekvisita  10 000  1 000 
Administrative kostnader  10 000  10.000 
Sum utgifter 600 000 300 000 

 


